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* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
 
Jaunartzerako abestia 
 
R/. Bizi da Jauna, bizi da! 
Bizi da Jauna, bizi da! 
Bizi da, bizi da, bizi da Jauna, 
bizi da gure artean! (bir) 
 
Pazko goizean hutsik dago hilobia. 
Biztu da Kristo, biztu, gure eguzkia: 
nagusi da argia! R/. 
 
Ilunpetatik berak gu atara gaitu; 
munduaren distira berak dau barritu:  
berak gaitu biztu.  R/. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 

 
OTOITZA 
 

Bizitzarako sortu gaituzu Aita/Ama Jainkoa 
eta ez gaituzu heriotzan izten; 
horixe da sinisten doguna, baina 
ez jaku hain errez egiten. 
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Aintzarako 
Agertu daigun gure poztasuna eta esker ona, 
bere Semea hilen artetik biztuz, bizitza betea-
ren itxaropena emoten deuskun Jainkoaren au-
rrean, Izadi osoagaz Aintza abestuz: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 

 

Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten eban 
lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmugileak 
lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen poza 
hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
ERANTZUN-SALMOA 
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gaurko munduaren argi-iturri izateraino heldu 
daiten, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Berbiztuaren jarraitzaileen alde: Berbearen 

egarriz jo daien Ebanjeliora eta haren argita-
suna zabaldu ahal izan daien hitzez eta bizi-
kereaz, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Ilunpetan, maltzurkerietan eta ustelkerian se-

nideak (batez ere pobreak) esplotatzen di-
harduenek Berbiztuaren ikutua sumatu daien 
bizitza barri baten hasteko, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Sufritzen dagozan gaiso, goseti, esplotatu, es-

petxeratu, atzerriratu, eta aurrean erabiliak 
diran emakume eta ume bortxatuek Barri 
Onaren albistea jaso daien eurengana heltzen 
diran laguntzaileengandik, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Berbizkundearen barri pozgarria sinisten eta 

ospatzen dogunok haren barri emoile bihurtu 
gaitezan baztertuengana barri pozgarriaz eta 
laguntzaz hurreratuz, eskatu deiogun Jau-
nari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
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Egun hareetan, honan berba egin eban Pedrok: «Badakizue 
zer jazo zan Galileatik hasi eta Judea osoan, Joanek iragarri-
tako bateoaren ondoren, Nazareteko Jesusena, hain zuzen 
ere: Jainkoak Espiritu Santuaren indarraz igurtzi eban, eta 
harek on egiten eta deabruak hartutako guztiak osatzen igaro 
eban bere bizitzea, Jainkoa beragaz eban-eta. 
Eta geu gara Harek juduen lurraldean eta Jerusalemen egin-
dako guztien testigu. Jesus hau egur batetik zintzilik hil 
eben; baina Jainkoak biztu egin eban hirugarren egunean eta 
agertzeko ahalmena emon eutsan; ez, ostera, herri guztiari, 
Jainkoak aurrez testigutzat aukeratutakoei baino: geuri hain 
zuzen ere, Ha hilen artetik biztu ondoren Beragaz jan eta 
edan dogunoi. 
Jesusek berak agindu euskun herriari predikatzeko, eta autor-
tzeko Bera dala Jainkoak bizien eta hilen epaile ipini dauana. 
Profeta guztiek autormen hau egiten dabe Haretaz: Haregan 
sinestu dagien guztiek pekatuen parkamena hartuko dabela, 
beraren izenean». 

Jaunak esana 
 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Jesukristoren biztuerea sinistea ez da ahuntzaren gauerdiko 
eztula: sinistuna behartu egiten dau bizikera barri baten bizi 
izatera. Entzun. 
 
San Paulo Apostoluak Kolosarrei egindako epistolatik   (Kol 
3, 1-4) 
 
Senideok: Kristogaz berbiztu zareen ezkero, bilatu egizuez 
zeruko gauzak, hantxe dago-eta Kristo, Jainkoaren eskumal-
dean jesarrita. Bilatu egizuez goiko gauzak, eta ez lurrekoak, 
hilda zagozelako, eta zuen bizia Kristogaz dagoalako Jainkoa-
gan gordea. Kristo, zuen bizia, agertuko danean, zuek ere 
aintzatsu agertuko zaree haregaz batera. 

Jaunak esana 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
Zorionak, senideok: Biztu da Kristo eta bizitzea 
ez dala heriotzan amaitzen dinosku, Jainkoaren 
eskoialdean baino. Poztu gaitezan. Emon deio-
guzan eskerrak Aitagan uste on oso-osoa jarri 
geikelako berari esker, eta bilatu daigun bizi-
kera barri baten bizi izatea: Jainkoaren seme-
alaba lez. Arretaz entzun daigun Jainkoaren 
berbea eta Jesusen jarraitzaileen testigantzea; 
bihurtu gaitezan geu ere bizitzearen autorle eta 
Berbiztuaren ikasle eta jarraitzaile. 
 
Sarrera-abestia 
 
R/. Biztu da Kristo: Aleluia! Guregan dago: Aleluia! 
—Jainkoak bait du gaur Kristo biztu: Aleluia! 
   Bere indarrez biztuko gaitu: Aleluia! Aleluia! 
 
Uraz zipristintzea 
 
R/. Bateoko urtean, Jauna, gaituzu 
     pekaturako hil ta zeuretzat biztu 
 
—Bateoagaitik, / eskerrik asko,   
 seme-alaba egin / gaituzulako. 
 
—Bateoan ginan / hil Jesusegaz   
 geroztik gaitezan / bizi beragaz. 
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Zugandik aldentzeak heriotzea dakar 
eta zugan benetan bizi gara; 
heriotzan dana gatzen dala uste izan arren 
bizitzakoa da zure azken hitza. 
 
Egin gaizuz bizitza zaleak 
eta haren testigu eta iragarleak, 
lokarripean dagozanen ondokoak 
eta guztiei zeure bizia emotekoak. 

 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
AMAIERA ABESTIA… 
 
ZERU-LURREN ERREGINA: aleluia!, aleluia! 
Biztu jaku Jesus Jauna: Aleluia! 
 
—Zuregandik sortu dana: Aleluia. 
Hilobitik biztu da-ta: Aleluia! 
 
—Otoitz zure Semeari: Aleluia! 
bizia deigun danori: Aleluia! 
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R/. Hau da Jaunak egin dauan eguna, 
 gu pozteko eta alaitzeko eguna. 
 
edo Aleluia, aleluia, aleluia. 
 
Eskerrak Jaunari, ona da-eta, 
Haren maitasuna betikoa da-eta. 
Israel etxeak hau esan begi: 
«Haren maitasuna betikoa». R/. 
 
«Jaunaren eskumeak nau jaso, 
Jaunaren eskumeak bizkor dau jokatu». 
Hil ez, bizi egingo naz, 
Jaunaren eginak nik iragarriko. R/. 
 
Etxegileek baztertutako harria, 
berori da giltzarria. 
Jaunak egin dau hori, 
gure begien harrigarri. R/. 
 

 
HITZAREN LITURGIA 

 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Jesusen ikasleek ez dabe ukatzen haren heriotzea; alderan-
tziz: hil egin dabela autortzen dabe. Baina heriotza haren 
gainean Jainkoak bere berbea emon dauala, bizitzearena: 
hilen artetik biztu egin dau, eta horren autorle dira. 
 
 
Apostoluen Eginak liburutik   (Eg 10, 34a. 37-43) 
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GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 
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Ebanjelioa 
 
Ez da hain erreza biztuerea sinistea, ikusten ez 
dalako. Baina hildakoaren jarraitzaileak bizi-
tzearen argitasunak inguratuko dauz eta bizi 
dala iragarriko dabe. Egin deiogun harrerea Ale-
luia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen liburutik   
(Jn 20, 1-9) 
 
Astearen lehenengo egunean, Maria Magdalena 
hilobira joan zan goizean goiz, artean ilun 
egoala, eta harria hilobitik kenduta ikusi eban. 
Orduan, Simon Pedrogana eta Jesusek maite 
eban beste ikasleagana bihurtu zan lasterka, eta 
esan eutsen: «Eroan egin dabe Jauna hilobitik, 
eta ez dakigu non jarri daben». 
Urten eben, orduan, Pedrok eta beste ikasleak, 
eta hilobira abiatu ziran. Biak batera joiazan 
lasterka, baina beste ikaslea Pedro baino ari-
nago joian, eta lehenago heldu zan hilobira. Ba-
rrura begiratzeko makurturik, oihal-zerrendak 
lurrean ikusi zituan, baina ez zan sartu. 
Heldu zan haren atzetik Simon Pedro ere eta hi-
lobian sartu zan. Oihal-zerrendak lurrean ikusi 
zituan, baita Jesusen burua batzen egoniko za-
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pia ere; baina hau ez egoan oihal-zerrendakin 
batera jarrita, beste toki batean batuta baino. 
Orduan, sartu zan beste ikaslea ere, hilobira le-
henengo heldu zana. Ikusi eta sinestu egin eban. 
Izan ere, ordurarte ez eben ikasleek ulertu Li-
buru Santuak dinoena, Jesusek hilen artetik biztu 
behar ebala, hain zuzen ere. 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzu-
tea, eta gure inguruko behartsuei laguntzea. 
Horren ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-
batzea: behartsuaren ondoan gagozela adieraz-
ten dogu. Hau Jesusengandik beragandik ikasi 
dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Argitasunezko eta egiazko bizitzan gura gaitu 
Jainkoak eta ez ilunpetako eta guzurretako bizi-
keran. Eskatu deiogun, ba, Berbiztuaren testigu 
egin gaizala: 
 
—Elizearen alde: egunerik egunera gardenagoa 

izan daiten bere irakatsietan eta egintzetan, 


